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РІШЕННя 

Про затвердженНJI нової редакції Статуту 
Комунального підприємства 

Броварської міської ради Київської області 
"Служба замовника" 

l 

Розгmmyвши подання кп "Служба замовника" від 17.1 0.2005 р. 
1& 01-2518 щодо необхідності затвердження нової редакції CTa1YfY кп 
"Служба замовника", враховуючи рішення Броварської міської ради від 
04.12.2004 р. Н!! 356-17-24 і від 26.05.2005 р. N!! 736-34-04 "Про BHeCeHНJI змін 
та доповнень до Статуту комунального підприємства "Служба замовника"" та 
висновки і рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, на підставі ст. 29 Закону Украіни "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", керуючись п. 30 ст. 26 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Статут кп "Служба замовника" в новій редакції, що додаєrЬСJl. 

2 В a-.n:l чинність п 2 рішення Броварської міської ради . mниитmmм,ЩОВ~,~п~ . 
від 19.06.2003 р. Н!! 256-13-24. 

3 
аного рішення покласти на заступника міського 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА .. 
киmсы(l� ОБЛАСТІ 

КОМУНАльНЕ ПІДПР 
"слУЖБА 3АМОВ:'!ВО 

07400 М. Броваро, вул. KfI'Y3OBaJ 
h-11httJ2f" 1&.1)/-;/41" ІІІ J І ~~:lел. 5-02-26 факс 5-02-26 

ІВоМ від J' /!J aJJ1/u"v--

~ ё1J.LL"o '" 11 ~ 
;,-~ у;;. (О. t9( Міському ПlJJові 
У Jv.P' Автоненку В.О. 

Шановний Вікторе ОJlександровичу! 

в зв'язку з необхідністю приведення Статуту комунального підприємства 
«Служба замовника» У відповідність до чинного законодавства (ст. 57 
Господарського Кодексу Украіни) та з метою врахування в тексті CTaтyry змін 
та доповнень, прИЙНЯТИХ Броварською міською радою (рішеНRJI від 
04.12.2004 р. Х!! 356-17-24 та від 26.05.2005 р. Н!! 736-34-04) прошу Вас вивести 
ва розгJIJJД сесії Броварської міськоі ради питання про затверджеВНJI Статуту 
ЮІ «Служба замовника» в новій редакції. 

ЗпоВ8Гою , 
Генеральний директор 
tn«Сцу.кбазамовиикm) 

В.І. Масленко 
,/ , 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

J комунальне підприємство "СЛУЖб 
~, створене У відповідності до Закону У а.. з~овника" (далі Підприємство) 

, " "П краІНИ Про ОІ' , ПІДПРИЄМНИЦТВО, ро власність". Дnриємства в Україні", "Про 

1
'1 ПіДПРИЄМСТВО засноване на комун '" 
.Jt. альн1И ВJJaCHOC' • 

м,Бровари, ПІДПОРЯДКОВУЄТЬСJI Брова сь .... . . ~I теРИТОРІальної громади 
уповноваженому нею органу. р КІИ МІСЬКІИ раді (далі Власних) та 

J Повне Н8ЙМенуванНJI Підприємства' К . 
міської ради Київської області ",,'" ..... б· Омунальне ПІДПРИЄМСТВО Броварської 

.... -1.1 Л\ а замовника" 
.4. Скорочене наименуванНJI Підприємства' кп "C'"~ 
Ю Пі . "&.1 IAUa замовника" 

j, ридична адреса Дприємства: Украіна, 07400 Ки" б . 
вул.Кутузова, 2 ' Івська о ласть, м. Бровари, 

. 2. ЮРидичнИЙСТАТУСШДПРИЄМСТВА 
:1, ~иємство є юридичною ~собою, має самостійний баланс, розрахунковий та 

1~1 рахунки В установах банюв, печатку та штамп зі своєю назвою . 
. 2, П1ДПРИЄ~СТВО набуває прав юридичної особи з дня ЙОГО державної 

реєстрацll. 

'3. lПдприємство У своїй дїJIльності керується законами України, Указами 
Президента України, постановами та розпорядженНJIМИ Кабінету 
Міністрів України та нормативними актами міністерств, відомств, 
ріmенНJlМИ Броварської міської ради, ії виконавчого комітету та 
уповноваженого Власником органу, а також цим Статутом. 

1.4. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 
самостійності, відповідає по всім зобов'язанням перед партнерами по 
укладеним договорам, бюджетом та банком всім маіном, яке йому належить та 
ва JlКe, відповідно до законодавства Украіни, може бути звернено стягнеНИJl. 

~. . Підприємство має відокремлене майно на правІ повного господарського 
відання в праві від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнових 
та немаЙнових особистих прав, нести обов'язки, бути позивачем та 

If, В~ПОВідачем у суді, господарсь~ому та тр~ейському, судах. 
"" ПІДПРИЄМство не несе' віДПОВІдалЬНОСТІ за зобов язанНJlМИ дep~aв~, 

Власника чи інших юридичних осіб, а т~кож дep~aBa, Власник, чи ІНШІ 
IОридичні особи не несуть віДПОВІдалЬНОСТІ по зобов язaнНJIМ 
Підприємства. 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

~I, ІІіД • 
'11 ПРИємство створено з метою. ного рівня житлово-комунального 
І' · ОРганізації забезпечення належ . дповідних умов для прожив8НИJI; 
tl.
2 
Обслуговування населенн~,. c~opeH::~ рівня благоустрою житлового 

. ' забеЗпечення охоронНОСТІ І ПІДВИЩ • ІПдприємства; 

1

1.] фОЦЦу, JIКИЙ знаходиться на ОбcлyroВУВ8ННI,тарного СТану прибудиикової території; 
· 'IСОlІТролю за забезпеченНЯМ Н8Jlежн~ГО санІ 
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4 JCоитРоJIК) за ДОТРиманНJ[М меШКаВЦими 

І. • ориміще~; правил КОРИстування житловими 
J рОЗВиткУ Підприємства на піДставі . 

il • дiJmЬHocтi, не з.абороненої законодавство:rинципу ВІЛьного вибору предметів 
16 вИКОНання роБІТ, надання послуг та реаліз 'оо .оо. 
~ · · вироБНИЧОЇ та комерційної діяльності з м &ЦІІ ПРОдуІЩll, ЗДІйснення різних видів 

б', етою ОТРимання приБV'Мnl' 1 вИКОНання ро lТ, пов язаних З управлінНJIМ J •• 'J' 

~. • nepeДIIIIИМ в установленому порядку ва праві житловим та пежитЛОВ,?, фондом, 
~. Предметом діяльності Підприємства є організ:~н:го господарського ВІДання. 
~З. надання житлових та ко~нальних .послуг населен1ПО (додаток Н!! 1); 
~.4. нарахування кваРТИРНОl плати, зБІР платежів за ЖИТЛОВО-комунальні послуги' 
J,2's. надання платних послуг населен1ПО по ремонту квартир, сантехобладН;ННJI, 

enектрообладнан~ т~.~ослуг, щО H~ BXOДJIТЬ до тарифу по квартирній платі; 
1.2.6. вивезення та УТИЛlзаЦll побутових ВІдходів; 

1.2.1. вибору будинків для проведення капітального ремонту, оформлення та видання 
необхідних для цього документів; 

~.8. функцій генерального замовника і підрJlДНИКа ; 
1.2.9. будівельно-монтажних робіт; 
1.2.l0.проектних робіт; 
1.2.11зведеННJI несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд; 
12.l2.робіт по улаштуванню внутрішніх інженерних мереж; 
12.lЗ.робіт по захисту конструкцій, устаткування та мереж; 
12.l4.виробництва, монтажу та налaroдженmo технологічного обладнання; 
12.1S.0ргаиізації збору орендної плати; 
12.l6.робіт по благоустрою територій; 
12.17.зеМJIJIНИX робіт; 
12.18.стоJIJIpНИХ робіт; 
12.19.арматурних робіт; 
J.2.20.npоЮІ8Дання каналізаційних мереж; 
!.2.21.npоЮІ8Дання мереж електропо~чання ; . 
1.2.22.npоЮІ8Дання внутрішніх сантеХНlЧИИХ мереж, 
12·2З.mтyкатурних робіт; 
~.24.теПЗІоізоmщіЙНИХ робіт; 
1.2 .2S:0бmщювальних робіт; 
.26.м8JIJlpИИХ робіт; . 

1.2.27.вИkОИ8ННJI покрівельних роБІТ; систем вевтитщії ліфтового 
1.2.28.0бcлyroвування мереж електрообладивнИJI 
1.2 roсподарства; '. ... ального і такелажного устаткування; 
~9.peMOВТY ( спеціалізованого) ~Дl~ иивоі сировИНИ; 
1'1 .. О'Зaroтiвлi, переробки та реamЗВЦll ~:~ з' нИМИ послуг, у тому числі 
""-'l.HВДIRНJI складських та пов . 
! Rавантажувально-розвaнтa>Jo/ВальНИХ, оі продукціі через систему 
j!з2.Peaтзaцu Виробленої та. ~cвy торriвeпьИY мережу; 

Заготівельних, торгівельНИХ ОР~1З8Ц1 ого споЖИВaRИJI ; . . . 
33.виробництва і реалізації товаРІВ народи НИЮ піДПРИЄМСТВам та органІзацІЯМ, 

~З4 ,.mtr населе , ту • 
~ .Rвдавии автотранспорТНИХ ПО-&J· всіх видів транСПОР , . 
зs.ремоиту та сервісного обслyroвуваивяав9уу", станцій, aвTOCТOJIНOк, гар8Ж1В. 
3б б •.• автоз&ПР nz ..... 
· · УдіВництва та експлуат8Ц11 
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~1 заправки паливо-мастильними мате . 

3s:надання рекламних Посmп.. РІалами аВТотранспортних засобів· 
б. ..J & , маРкетингова '. ' 

Розмножувальних ро ІТ, розповсюдже . ДІЯЛЬНІСТЬ; копіювanьно-
.... . HНJJ та реалІзаЦІ'" . ф' .. 

надання консультаЦIИНО-lнФормаційних і . І ПОЛІгра ІЧНОІ продукціі та 

39 Підприємство має право здіИ"СlПOва . ПР~СВІТНИЦЬКИХ послуг; 
J,2 • ти ІНШІ ВИД' " діючому законодавству. и ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ не суперечать 

)3. Окремими видами діяльності, перелік яких визначаєт 
Підприємство може займатися тільк . ЬСЯ законодавчими актами, 

и маючи спеЦІальний дозвіл (ліцензію). 

4. УПР АВJlIННЯ 
'І управлінНJI Підприємством здійсlПO . . •. · в ється ВІДПОВІДНО до даного Статуту на основі 
по~~ прав. ласника ЩОДО господарського використанНJI комунального 
мвина І ПРИ~ЦИПІВ сам~врядувВННJI трудового колективу. 

f2. Власник ЗДІИСНЮЄ C~OI права по упрaвnінlUO Підприємством безпосередньо або 
через уповноважении ним орган. 

43. УправлінНJI Підпри~ством здійсlUOЄ Генеральний директор. 
1:4. ПризначенНJI та звшьненНJI Генерального директора здійснюється згідно 

чинного законодавства. З Генеральним директором укладається контракт. 
45. Генеральний директор Підприємства: 
45.1. самостійно визначає структуру Підприємства та затверджує штатний розпис 

Підприємства 
45.2. самостійно вирішує питанни діяльності Підприємства. 
45.3. несе персональну відповідальність за стан і дiJInьнїcть Підприємства, виконанни 

фінансових планів, дотриманни державної фінансової дисципліни та норм охорони 
праці, ефективне використaннJI та охорону майна, закріпленого за Підприємством. 

4.5.4. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх підприємствах, 
установах і організаціях, судах, господарських судах ; 

U.S. видає накази та розпориджеННJI, що є обов'изковими ДJIJI викон8ННJI працівниками 
m дприємства; . . 

4.5.6. розпоряджається коштами і майном Підприємства ВІДПОВІДНО до чинного 

\ законодавства; 
4.5.7. укладає УГОДИ, видає довіреності; .., . 
4.5.8. відкриває в установах банку розрахункОВІ та ІНШІ рахунки, 
'59 бо уповноваженим ним органом визначає ДJIJI " · · разом з трудовим колективОМ а . . . 

працівників ІПдприємства додаткові відпустки та ІНШІ mльги, а також заохочує 

t.s ПРацівників та накладає стягнеНИJI; . . Підприємства, згідно з чивиим 
.10.Dpизначає на посаду і звільняє пр8Ц1ВНИК1В 

.1 закОНОДавством Украіни; що надані Генеральному директору 
1oJ·1I.здійсIПOЄ інші функції і повноваження, CTaryтy 

. ства УкраіНИ та цього . 
f~ В1ДПОВЇДНо до чинного законодав Підприємства підзвітний Власнику або 
· Генеральний директор 

t7 у?овноваженому ним органу·. питань , які відноситься до діяльності 
" РІШення з соціально-еконоМІЧНИХ ийМаютьСJl Генеральним директором за участю 

IIiдnpиємства, розробmпoТЬСJl та :еного ним органу. 
ТРУДового колективу або уповиоВ 



s. трудовий колектив ПіДПРИЄМства с;; - . 
4. участь у його діяльності на ПЇДст ~ають УСІ особи, які своєю працею беруть 
t цивільно-правових угод; аВІ ТРудового договору (трудової угоди) , 
J9 Трудовий колектив, або УПОВНоважении" •. · . ним орган' 
.91. розглядає та ВИРІШУЄ питанНJI відносин у труд' . 
~:2. визначає та затверджує перелік овому колеКТИВІ; 

Підприємства соціальних пільг; ,ПОРЯДОК HaдaHНJI робітникам 

І.9.3. розглядає та затверджу~ колективний договір ; 
L9.4. бере .участь у маТ~Рlал~ному та моральному стимулюванні праці, заохочує 

винВХ1ДНИЦЬКУ та раЦІоналІзаторську діяльність' 

1.9.5. здійСIПOЄ інші функції, відповідно до діючого з~конодавства. 
1.10. Право укладання колективного договору від імені Підприємства 

надається Генеральному директору. 

s. МАйво ШДПРИЄМСТВА 
і.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 

громади м. Бровари і закріплюється за ним на праві повного 
господарського BiдвнНJI. 

~.2. Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном у 
порядку та межах визначених діючим законодавством, а у випадках передбачених 
Статутом за згодою з Власником. 

13. Майно Підприємства ствноВЛJIТЬ основні фонди та оборотні кошти, а також 
цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. 

t4. Джерелами формуванНJI майна Підприємства Є: 
~.4.1. майно, передане йому Власником; . . .. 
14.2. доходи, отримані від наданих послуг, а також вІД ІНШИХ ВИДІВ фІНансово 

господарської дiJlльНОсті; 
~A.3. кредити банків; 
~.4.4. хапітальні вкладеННJI та інші дотації з бюджету; 
~.4.S. кошти з бюджетів усіх рівнів; . 
).4.6. благодійні внески, пожертвувaннJI організацій підприєм~ І ГPOM8ДSIН; 
~.4.7. інші джерела, не заборонені чиННИМ законодавством VКР81НИ. 
~.S. Статутний фонд підприємства становить 3452845,95 грН. 

6. ПРАВАТАОБов'ЯЗКИШДПРИЄМСТВА 

~11'1 Права Підприємства: .' сть і визначати перспективу розвитку, ВИХОДJIЧИ 
· · самостійно планувати свою Д1JlJlЬНІ б' ЛУГ' 

· иконанНJI ро Іт та пос , 
'1 3 укладених ДОГОВОРІВ на в. технічне забезпечеННJI власного виробництва 
v. .2. самостійно здійснювати матеРlально-
tl та капітального будівництва; ... концерни та інші об'єдн8ННJI по галузевому, 

.3. Об'єднуватися в асоціаціі, корпорацll, творювати спільні підприємства; 
• • 9УУ1' ..... принципам, с L терИТОРІальному та lИuuuу• . ника відчУЖУВати, надавати в оренду та 

· 1.4. Підприємство має право за згодою влас rrv належні іому будинки, споруди, 
І б або в пози.~о1 

езопnатне коРистування. · цінності' 
YCTaткyвaHНJI та інші матеРІалЬНІ. ' 
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15 створювати ВІДПОВІДНО ДО чинно -.' . . го заКонодавст . . . 
вsдкритrJl Поточного І розрахункових ах . B~ ВІдособлеНІ ПІДрозділи з правом 
вих; р У8КІВ І затверджувати Положення про 

~1.6. давати позики та безвідсоткові позики . 
І матеріальну допомогу, фінансувати нав працlВ~Икам Підприємства, надавати 
~1.7. самостійно визначати ДJIJI своїх праців::Н~JI праЦlвни.кі~; 
І також заохочувати працівників . б КІВ додаТКОВІ ВІДПУСТКИ та інші пільги, а 

... , JlКI О СЛУГОВУЮТЬ тр .. 
І входять до иого складу; удовии колектив, але не 

11.8. укладати прямі і багатосторонні догово и та 
: кооперативними та іншими ор . р. уг~ДИ ~ державними, громадськими, 

гаНlзацlJlМИ І ПІдприємствами а також з 
~ом8ДJIНами; , 

Ll.9. одержувати всіма законними засобами майно П' . 
б .... ДJIJI IДПРИЄМСТВа, а також матеРІали 

:i~:O и через оптову, комеРЦIИНУ, роздрібну торгівJПO У юридичних і фізичних 

Ll.10.застосовувати договірні ціни і розцінки а в окремих випадк . 
б . . ' ах вставОВJПOвати ЦІНИ 

І' B~ ро оти І пос~и, TOBap~. І продукцію на умовах договорів і угод з суб'єктами 
" пtДIIpИЄМНИЦЬКОІ Д1JIЛЬНОСТ11 громадянами. 

6.2. Обов'язки Підприємства: 
6.2.1. здїйснеВНJI обслуговування житлового фонду; 
6.2.2. забезпечеВНJI своєчасної сплати податків, зборів та інших відрахувань згідно 

чинного законодавства; 

6.2.3. здійснеВНJI розвитку основних фондів, забезпечеННJI своєчасного BBeдeННJI в дію 
придбаного обладнанНJI, оперативного матеріально-технічного постачанНJI засобів 
виробництва; 

6.2.4. cтвopeННJI належних умов ДJIJI високопродуктивної праці ДJUI своіх працівників, 
забезпечеВНJI дотримання вимог законодавства Украіни про працю, соціальне 
cтpaxyвaнНJl, правил і норм охорони праці і техніки безпеки; 

6.2.5. здїйсиеВНJI заходів з вдосконалеИНJI організації оплати праці працівників з метою 
посилеВНJI іх матеріальної зацікавленості в результатах особистої праці і підсумках 
роботи ІПдприємства; 

6.2.6. забезпечеННJI своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства; 
6.2.7. дотримaнНJI екологічного законодавства; . 
6.2.8. проводити конкурси з метою підвищеННJI ефеКТИВНОСТІ обcлyroвувaRНJI житлового 

фонду. 
63. Підприємство несе відповідальність: ....... 
63.1. за своїми зобов'язaниnm У межах належного иому маина зnдно з чинним 

законодавСТВОМ; . . 'в 
6.3.2. за шкоду заподіяну здоров'ю та працездаТНОСТІ працlВНИК1 . 
6.з 3 о середовища згідно чинного законодавства; 
· • за забруднення вавкоЛJaПВЬОГ 

OHOМIIJIIA ТА СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
7. ГОСПОДАРСЬКА, ЕК mдпРи€МСТВА. .. . . 

11 ф" аисоВИХ . результаТІВ господаРСЬКОІ Д1JШЬНОСТl 
і" Узагальшоючим показНИКОМ ІН . 

l1iдприємства є доходи (прибуток). що залишаЄТЬСJl піСЛJI покритrя 
1,2, Чистий прибуток ПідприємсТВІ, витрат сплати податків, зборів та інших 

Матеріальних та прирівНJIВИХ до них та Місце~их бюджетів, зарахувaННJI частки 
обов'JI3КОВИХ платежів до державНОГ~аЄТЬСJl у розпорJlДЖенві Підприємства. 
ПРИбутку. до місцевого бюДЖету з 



'rJ. джерелом ФормуванНJI Фінансов~ - , 
аМортизаційні відрахування ін' реСуРСІВ підприємства є прибуток, 

, " 'ШІ КОШТИ і 
~ централІзованІ капІтальні Вкладення надходження, включаючи 

4 Взаємовідносини mДПРИЄМства . з . , 
1.· органіЗаціямИ і громадянами у всіх Ф ІНШИМ~ ПІдприємствами, установами, 

договорів. серах ДlJlЛЬНОСn здійснюється на підставі 

1.5. Підприємство реалізовує своі послуги (рОботи) за' , Ф , 
встанОВJПQються відповідно до чин ЦІНами 1 тари ами, яКІ . .. ного законодавства. 

16 Підприємство самОСТІИНО реалізовує ' 
.' '00 У оо • СВОЮ ПРОДУКЦІЮ (товари послуги) на 

терИТОрl1 краІНИ та ІНШИХ держав у порядку передбач~ному діючим 
законодавством. 

17 Підприємство створює цільові фонди призначеНІ' ДJUI по ' · '.. ' , криnя витрат, пов язаних 
з иого Д1JlЛЬНІСТЮ, Порядо!< створення та розміри фондів визначається 
Генеральним директором Шдприємства у відповідності до чинного 
законодавства. 

1.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним 
І законодавством. 

8. ОБJIIК ТА ЗВІТШСТЬ. 
LI. Шдприємство здійснює оперативний та бухгалтерський звіт результатів своєі 

роботи, веде фінансову звітність, 
1.2. Порядок ведення бухгалтерського звіту та фінансової звітності визначається 

діючим законодавством. 
ІЗ. Генеральний директор mдприємства визначає склад та обсяг відомостей, 

ві СІОІадають комерційну таємницю Підприємства, встановлює порядок ії захисту. 

9. ПРИІІИНЕННЯДIЯJIЬВОСТІШДПРЄМСТВА 
і.l. Припинення діяльності Підприємства може здійСlПOватися у формі ліквідації та 

реорганізації; 
1.2. Ліквідація Підприємства проводиться: 
1.2.1. за рішеННJIМ Власника; 
1.2.2. за рішеННJIМ господарського суду; 
1.23. ва інших підставах передбачених законодавством. . . 
ІЗ тт: __ ' • підпр , Д1'йсшоється ліквідаційною КОМІСІЄЮ, па утворюється · оІ1UШІДІЦm иємства з . . 

в . . оо. дійсшоється ВІДПОВІДНО до чинного законодавства. 
ІД ласником. П~РJIД~к ~КВI~aц~1 з ії Підприємства звїльшованим працівникам 
· При реорган1Зацll І ЛІКВ~~ац ав та інтересів відповідно до трудового 
гарантуються додержання lX пр 

~ ЗlI(оводавства України про працю. банкрутоМ його ліквідація проводиться у 
· у випадку визнання Підприємств; аіни С&Пр~ відновлеНИJI платоспроможності 

порядку, передбаченому Законом :" 
боржника або визнання його банкрут · OUсІ претензій кредиторів та членів 

".6. 16_~ • ля звдоволепПl& 
АУ!іІИІІО, щО З • ЄТЬСЯ за вказівкою Власника. 
ТРУдового коле ~ ~P~ *- 'зовавим або ліквідованим з моменту .7. ТТ;_ :0 
"АЧЩриємство І ~ у украіНИ. 
ВlІІопочення іо &І Р І 

q-
~ '$ ------~ б 

\ O-~ ~~~ • • Гор атюк 
.ercpeтap міської ради 



Перелік робіт та послуг 

І. Прибирання сходових кліток. 
L ПрибираиНJI прибудинкової території. 
J. Технічне обслуговування ліфтів. 
t. Вnеnpоеиергія на роботу ліфтів. 
~. Освітпе1ПU1 сходових кліток. 
L ВивезеНШІ твердих та рідких побутових відходів. 
1. Дератизація. 

Додаток Н!! 1 
до рішення сесії 
Броварської міської ради 
від "t4It" 1h!'~~t'N4- 2005 р. 
Н!! tt!"t~ -д.J' - пу 

t Обcnyroвування внутрішньобудвкових мереж до вводу в квартиру. 
9. УтримaииJI транспортних засобів. 
IО.Обслуговуваиня димовентитщііних каналів. 
l1.Ремонт обладнання спортивних та дитячих майданчиків. 
12.IIiдroТOBKa житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період. 
U.Iвmi витрати (протипожежні заходи). 

СеКРетар ради 
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